
विज्ञानाच ंतत्त्िज्ञान 

 

“टीव्ही का लागत नाही?”   

“रिमोटची बॅटिी गेलीये का?” “मागची वायि ननघाली आहे का?”  

“टीव्ही लागतोय पण माललका येत नाही! आपल्या रिसीव्हिची काही गडबड आहे का?”  

“बबल भिलं नाही का?” 

कुठलीही समस्या आली की ती सोडवायला नतच्यामागची कािणं क्रमवाि शोधली जातात. 

त्या पध्दतशीि शोधामुळे कोड ंसुटतं.  
िोजच्या जगण्यात इतिही अनेक कोडी पडत असतात. 

साखि सांडली हे मुंगयांना कस ंकळतं? भाजी लशजल्यावि नतचा िंग का बदलतो? पडसं 
झालं की ‘मंद’चा ‘बद्द’ का होतो? ववजेचा ‘शॉक’ का बसतो? अशा नेहमीच्या 
व्यवहािातल्या गोषटींबद्दल कुतूहल वाटलं की मनात प्रश्न उभे िहातात. अशा प्रश्नांची 
उत्तिं शोधणं, त्यासाठी माहहती लमळवणं आणण त्या माहहतीच्या मदतीने योगय 

स्पषटीकिणं ठिवणं म्हणजे ववज्ञान.  

ववज्ञान व्यवहािाशी जुळलेल ंआहे. आपल्या भोवतालच्या जगात अनेक गोषटी घडत 

असतात. त्या कशा होतात आणण तशाच का होतात हे जाणून घेण्यासाठी डोकं चालवून 

केलेलं ननिीक्षण  आणण प्रयोग म्हणजे ववज्ञान.    

ववज्ञान ननिीक्षणावि आधािलेलं असतं. ते ननिीक्षण फक्त डोळयांनीच केलेलं नसतं. 
शास्रज्ञ आपली पाची ज्ञानेंहियं वापरून भोवतालच्या जगाची माहहती गोळा कितात. 

लशवाय जंतूंना न्याहाळायला सूक्ष्मदशशक यंर, ग्रहताऱयांच्या दशशनासाठी दबुीण वगैिे 
साधनांचीही मदत घेतात. आता ति िेडडय़ोटेललस्कोप, इलेक्रॉन-मायक्रोस्कोप, कॅट-स्कॅन 

वगैिे अतींहिय साधनं संगणकाच्या माध्यस्थीतून माहहतीचा खजजना लमळवतात. 

लमळालेली सगळी माहहती नोंदनू ठेवली जाते. ही नोंद म्हणजेच ववज्ञानाची 
आधािसामग्री(data). 



ननिीक्षणात काही मोजमापं घ्यावी लागतात. व्हेलमाशाची लांबी शंभि फूट असते. एक 

ललटि पाऱयाचं वजन साडतेेिा ककलो भितं. ह्या मोजमापी(quantitative) नोंदी आहेत.  

तणमोिाच्या वप्रयािाधनाचं, सुगिणीच्या घिटं ववणण्याचं ननिीक्षण; खग्रास ग्रहणाच्या 
कलांचे बािकावे; क्लोिीन वायूचा िंग, वास वगैिे माहहती िंगरूपाचं, हालचालींचं वणशन 

किते. तशा माहहतीला वणशनात्मक(qualitative) नोंद म्हणतात.  

कुठल्याही ववषयासंबंधीच्या माहहतीत मोजमापं आणण वणशन ह्या दोघांचीही सािखीच 

गिज असते. एखाद्या पक्ष्याची संपूणश माहहती नोंदायची असली ति नतच्यात त्या 
पक्ष्याच्या आकािाची, त्याच्या शरििाच्या तापमानाची मोजमापंही सांगावी लागतात आणण 

त्याचं िंगरूप, त्याचं खाणंवपणं, घिटं, वपल्लं, त्याच्या बोलीचं वैलशष्य यांचंही वणशन 

किावं लागतं.  

नुसती माहहती लमळवणं आणण नोंदणं इतकंच ववज्ञानाचं उद्हदषट नसतं. ववज्ञान हा 
बुध्दीचा छंद आहे. त्या नोंदींचा उपयोग करून भोवतालच्या जगातल्या घडामोडी समजून 

घेणं हे त्याचं ध्येय असतं. त्यासाठी त्या नोंदींची छाननी किावी लागते. एखादी ववलक्षण 

वाटणािी गोषट का आणण कशी घडत असावी हे ठिवायला ती माहहती वापरून तकाशचे 

आडाख(ेinductive logic) बांधावे लागतात. त्याबद्दलचं ढोबळ गहृीतक(hypothesis) 

मनाशी ठिवावं लागतं. अधधक प्रयोग करून ते गहृीतक कसाला लावलं आणण त्या 
पिीके्षतून ते तावून-सुलाखून ननभावलं ति ते शास्रोक्त तत्त्व ककंवा उपपत्ती(theory) 

म्हणून मान्य केलं जातं. मग ते तत्त्व तशाच इति अनेक गोषटींसाठी गहृहत धिलं जातं.  
थोडक्यात लशतावरून भाताची पिीक्षा केली जाते.  

ववज्ञानाचं िीतसि लशक्षण घेतलं ति तेवढी वषं ववचािाची ही पध्दत सक्तीने वापिावी 
लागते आणण त्यामुळे ती अंगवळणीच पडते. पण अस ेप्रयोग किायला, वैज्ञाननक 

पध्दतीने ववचाि किायला पांढिे डगले घालायची ककंवा प्रयोगशाळेत जायची, अगदी 
शाळाकॉलेजात ववज्ञान लशकायचीही गिज नसते. िोजच्या जगण्यातच ववज्ञानाची साथ 

पदोपदी लमळते.  



‘दही नीट का लागलं नाही?’ हा प्रश्न कुठल्याही चौकस गहृहणीला ववचािला ति ती म्हणेल, 

‘मूळ वविजणच चांगलं नसेल ककंवा वविजण लावताना दधू फाि गिम असेल नाहीति 
वविजण लावल्यावि दधू फाि गाि िाहहलं असेल’. ‘काही ठिाववक जजवाणूच दधुाचं दही 
बनवतात’ हे शास्रोक्त कािणही जि नतला माहीत असल ंति ‘दही लागण्यासाठी मूळ 

वविजणात योगय जजवाणू असायला हवेत; अधधक उषणतेने उपयोगी जजवाणू मितात 

आणण फाि गािव्यातही ते वाढू शकत नाहीत’, अशी मीमांसाही ती देऊ शकेल. जजज्ञास ू

सुगिणी स्वयंपाकघिात सतत नवे प्रयोग कितच असतात. 

तिीही अशी वैज्ञाननक ववचािसिणी नवी आहे.  

 

पूवी सवशसामान्यांना पडणाऱया ककत्येक प्रश्नांना समाजधुिीणांकडून बेधडक खोटी उत्तिं 
लमळत; ती वककली लशताफीने भाबडयांच्या गळी उतिवली जात.  ताप आला ति ‘वैऱयाने 
केलेल्या किणी’ला दोष देऊन ती उलटवण्यासाठी दक्षक्षणा वसूल केली जाई. ववचािांवि 
अंधश्रध्देचा पगडा होता. चौकसपणा ननवषध्द होता. अगदी स्वयंपाकघिातल्या 
प्रयोगांनाही त्या श्रध्दांनी लगाम लावला जाई.  

 

आपल्याकडच्या न्यायशास्रात काकतालीय, घूणाक्षि अस ेअनेक न्याय होते. ते प्रत्येक 

गोषटीचं स्पषटीकिण िोजच्या व्यवहािातली काही उदाहिणं देऊन कित. त्याला प्रायोधगक 

बैठक नव्हती. 
 

पाश्चात्य जगातही बािाव्या शतकापयंत सवशसाधािण ववचािसिणी अशीच होती. 
ऍरिस्टॉटलचं पुिाणं तत्त्वज्ञान सगळीकड ेबबनशतश लागू केलं जात होतं. धमाशचं वचशस्व 

होतं. बहुतेक धमश एका माणसाला झालेल्या दैवी साक्षात्कािावि आधािलेले असतात. 

त्यात लमळालेलं ज्ञान दैवी, तकाशच्या पलीकडचं बरकालाबाधधत सत्य मानलं जातं. नतथे 

शंका, प्रयोग वगैिेंना जिाही स्थान नसतं.  

धमाशत गहृहत धिलेलं स्थलकालाबाधधत ज्ञान आणण प्रयोगांवि आधािलेलं, सतत सुधािता 
येणािं ववज्ञान या दोघांतला फिक तेिाव्या शतकातल्या तत्त्वज्ञानाच्या ववद्यार्थयांच्या 
लक्षात आला. ढळढळीत पुिाव्याकड ेदलुशक्ष करून ‘बाबावाक्यं प्रमाणम  ्’ मानायच्या 



प्रवतृ्तीवि िॉजि बेकन या धमशगुरूने कडाडून टीका केली. त्या काळात ‘सूयशतािे परृ्थवीभोवती 
कफितात’ ही समजूत सवशमान्य होती. सोळाव्या शतकात  कोपननशकसने ते ववधान खोडून 

काढलं आणण परृ्थवी सूयाशभोवती कफित असल्याचं आपल्या ननिीक्षणांवरून सांधगतलं. 
सतिाव्या शतकात गॅललललओने दबुबशणीतून सूयशमाला पाहहली आणण दाखवली. ग्रहांच्या 
भ्रमणामागचं गणणतही त्याने मांडलं.  
 

त्या दोघांच्या ववचािांनी प्रभाववत झालेल्या फ्राजन्सस बेकन या वककलाने ननिीक्षणांवि 
आणण प्रयोगांवि आधािलेल्या तकश शुध्द ववचािपध्दतीवि पुस्तकच ललहहलं. ती पध्दत 

वापिली तिच मानवाला जगावि अधधिाज्य गाजवता येईल अस ंमत त्याने त्या पुस्तकात 

मांडलं. त्याच सुमािाला सूक्ष्मदशशक यंरही आलं; लीवेनहोकने त्यातून ‘धचमुकल ेप्राणी’ 
म्हणज ेजंतू पाहहले. तेव्हापासून सूक्ष्म जजवांचा अभ्यास सुरू झाला. त्या साऱयांच्या 
‘खांद्यांवि उभ्या िाहहलेल्या’ न्यूटनने त्याच्या शास्रशुध्द ननयमांनी आणण लसध्दांतांनी 
पाश्चात्य जगात वैज्ञाननक ववचािक्रांतीच घडवून आणली. 
 

ववचािांचा मागशच बदलल्यावि पुढले मैलाचे दगड पाि किणं सोपं झालं.  
 

एकोणणसाव्या शतकात जव्हएन्नाच्या हॉजस्पटलात बाळंतिोगाची जीवघेणी साथ आली. 
केवळ डॉक्टिांच्या हात धुण्यामुळे साथ आटोक्यात आली. त्या संशोधनाची ख्याती 
युिोपात पसिली. मग जंतूंमुळे साथीचे िोग होतात हे फ्रान्सच्या लुई पाश्चिन ेशोधून 

काढलं.  
 

त्याच शतकात बेलने टेललफोन बनवला; एडडसनला ग्रामोफोन आणण ववजेचा बल्ब बनवता 
आला; माकोनीने िडडयोची बबनतािी यंरणा शोधून काढली.  
एक नवं वैज्ञाननक युग प्रस्थावपत झालं.  
ववज्ञानात कुठलंही तत्त्व परिपूणश मानलं जात नाही. त्याच्यातल्या चुका शोधणं हे 

ववज्ञानाचं मुख्य काम असतं. 
ननषकषश जि प्रयोगांच्या कसोटीला उतिला नाही ति तो चुकीचा असल्याची कबुली देऊन 

नव्या स्पषटीकिणाचा शोध जािी िहातो. त्यात अ्टाहास नसतो. उलट वैज्ञाननकांना 



आपली चूक सापडल्याचा आनंद होतो. त्या चुकीचा बोलबाला होतो. नव्या ज्ञानाचं स्वागत 

होतं. 
 

ग्रहांचा सूयाशभोवती कफिायचा मागश लंबवतुशळाकाि असतो. त्याचा सूय़ाशच्या ननकट येणािा 
भाग सािखा जागा बदलत िहातो. तो त्याच्या जवलळकीचा चंचलपणा गुरुत्वाकषशणाचे 

ननयम पाळतो. त्याचं गणणती सूर न्यूटनने शोधून काढलं. बाकी सगळे ग्रह त्या 
सूरानुसािच चालतात हेही लसध्द झालं. पण बुधाच्या वाटचालीचा अजस्थिपणा मार 

न्यूटनच्या सूराला जुमानत नाही अस ंहदसून आल.ं ‘लशतावरून भाताची’ हे तत्त्व नतथे लागू 

पडलं नाही. काहीतिी चुकत असल्याचं ध्यानात घेऊन शास्रज्ञांनी शोध चालू ठेवला. पुढे 

आईनस्टाईनच्या सापेक्षतावादाने त्याचं स्पषटीकिण लमळालं. त्यानंतिच्या संशोधनाने 
सापेक्षतावादातही काही उणीव आढळून आली आहे. त्यासंबंधी प्रयोग चाल ूआहेत. 

प्रयोग किणािा माणूस ननषकषश काढतानाही चुका करू शकतो. ते गहृहतच धरून कुठल्याही 
ननषकषाशत ककती प्रमाणात चूक िाहहली असेल त्याचा अंदाज बांधायचं शास्र ननघालं. 
प्रत्येक ननषकषाशसोबत तो अंदाजही जोडायची पध्दत आली. 
 

तशा चुका शक्यतो टाळायला आता औषधशास्राचे प्रयोग रुगणांच्या दोन गटांवि केले 
जातात. एका गटाला जुनंच औषध हदलं जातं आणण दसुऱया गटाला नवं. जुन्या-नव्या 
औषधांच्या बाटल्यांना सांकेनतक लेबलं लावणािे प्रत्यक्ष प्रयोगापासून दिू िहातात. 

कुणाला कुठल ंऔषध लमळाल ंत्याचा खुद्द घेणाऱयांना आणण देणाऱयांनाही पत्ता लागत 

नाही. त्यामुळे ननिीक्षणात कुठल्याही औषधाला झुकतं माप हदलं जात नाही.  
आत्ताआत्तापयंत एखादी गोषट लसध्द झाली नाही ति त ेपूणश संशोधनच उपेक्षक्षत िहात अस.े 

आता त्या नकािात्मक शोधांतूनही मोलाचे धड ेघेतले जातात. पुढचं ववज्ञान अशा 
सगळयाच यशस्वी-अयशस्वी प्रयोगांच्या खांद्यावि उभं िहातं. त्याच आधािामुळे नवी 
साधनं, मोजमापं अधधकाधधक बबनचूक होत जातात. ऍस्रोकफजजक्स, जेनेहटक्स, 

नॅनोटेक्नॉलॉजी वगैिे आधुननक शास्रं ववचािांना नवनव्या हदशा दाखवतात.  

हे सािं ववज्ञान प्रयोगशाळांत ननपजतं आणण वतृ्तपरांतून, पुस्तकांतून, टीव्हीवरून 

आपल्यापयंत पोचतं. सूयाशकड ेझेपावणाऱया धूमकेतूपासून मानवी अवयवांच्या छपाईपयंत 

सािं काही आपल्या सामान्यज्ञानाचा भाग बनतं. त्या संपकाशने कुतूहल जागं होतं. 



‘जागनतक तापमान वाढल्याचा माझ्याशी संबंध काय?’, ‘ववजेचं बबल कमी यावं म्हणून 

मी काय करू?’ वगैिे ववचाि मनात सुरू होतात.  

 

त्यातून आपल्याला वैज्ञाननक ववचािसिणी लाभते. ती आपली सखी, सधचव, सल्लागाि 
असते. नतच्यामुळेच आपण चौकस बनतो; िोजच्या व्यवहािातले प्रश्न पध्दतशीिपणे 

सोडवतो आणण त्यातून िोज नवं काहीतिी लशकत जातो. वाङ्मय, कला यांनाही 
ववज्ञानाच्या फोडणीने नवा स्वाद येतो. जीवनातला तोच-तोपणा, लशळेपणा नाहीसा होतो. 
आपल्या प्रत्येक हदवसाला नवा उत्साह, नवा अथश लमळतो. 
 

वैज्ञाननक ववचािसिणीचा पिीस आपल्या प्रत्येक हदवसाचं सोनं कितो! आयुषयाच्या 
अनमोल ित्नाचं तेज ववज्ञानाच्या कोंदणात पूणशपणे खुलत.ं  
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